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Askeri müzakereler henüz bitmedi 
Gr. Hotzingerin beyanatı M.C. komisyonunun rezaleti 
Müzakereler çok samimi bir dostluk hava-

sı içinde cereyan etinektedir 
Müzakerelerin cereyanı ve anlaşma esasları hakkında yabancı 
kaynakların verdikleri haberler hakikata uygun değildir 

Antakya 
Konuşmaları 
Pek yakında netice· 

lenecek 
Antakya 28 (Anadolu ajan· 

sının hususi muhabirinden)Fran 
ıız askeri heyeti reisi Ganerel 
Hodzinger Aııadolu ajansına 
beyanaımcta : 

Askeri müzakerelerin tam 
Lir samimiyet havası içinde cer· 

fan eUitini müzakerelere dair 
Suriye aazeteleriode ve yabancı 
matbuatta görülen yazıların ve 
haberlerin hakikate uymadığını 
Orgeneral Asım Gündüz ve or· 
la elçi Cevadın Aokariıda tanı · 
dıQı eahei dostları .olduQunu ve 
ınüıakerelerin fakında ayni sa
ıniıniyet içinde biteceQfoi söyle 
ınietir. 

Mahudlar 
Hataydan ayrıhrken de tahri

kata devam ediyorlar 
Efendilerini teşyi e~en üs~eciler bol vaidler aldllar 

Komiayon azası üsbecilere yaptıkları tav 
siye/erle yolsuzlukları itiraf ettiler 

italya Majurka adasını italya :topraklarına Dörtyolda tetkikat yapan iktisat Veha· 
leti heyeti bugünlerde ıehrimize gelecek ilhak edilmiş addediyor 

Adana 28 (Hususi) - Porte müsatahsil_ v~ziyelte bulun~n 

Roma anlaşması 
Daha tatbik edilmeden fes

hedilecek gibi 

------------------------
l~a rseloıı tın 
'l,ehdidi 

k l 1 "' · k" f lenıı·n ge BnhQe sahıl.ılerı de kooperatıfe e cı ı 15 ın ın ışa .. u • 1 1 d 
k A ·ı g rekse a ııımıt.ı ar ır. 

re vrupaya ı ıraç ve e . Dörıyol merkezi P 
d l "ld k" t ııı zim ıslau , ayas ve 

a ıı e 1 Re ~şını n ' . Erzin nnhiyelerile Kürlül- iT 
dard, ambalAJ ve kereslo temın 1. K k" u, zer 
. . . . 1 k k ı, ara ıse. . / h ... 1... t Ü ıle ıhraç ielerını yo una oyma Ocaklı, Büyük te }{~ .k 

ıta ya a Q Q eş p Si üzere Dörtyolda bir satıe koope çaylı, lcadiye, Kuzucılu, Dael~~ı 
kürüyor ratifi te~isi maksa_dile geçen salı ~uzular, Çay.~, L_ullu, Çağlılık~ 

. _ günü Dortyola gıdan heyetten Kuzludere ko>· lerınde mevcud 
İspanyol meselesı son uç lktisad vekaleti yerli mahı;ülleri 11,908 dekar portakal bahçesine 

Çember/aynin canı sıkıldı bugün Avam . gün içinde çok tehlikeli bir ma· 1 ni teekililtlandırma şefi Kazım sahib 2,557 k~şini~ ~O~peratifçe 
• hiyet almıştı. Buna da sebep Is 1 Refik, vilayet ziraat müdürü Nu all\kaları tem~n edılmıetır. 

kamarasında bırçok sual/er sorulacak panya Cumhuriyet hükumetinin ri ti~aret odası bae kAtibi Taha _Koop~raıtıf, de~kas mukıheleııa 
. . . , . . _ _ . mesıne gore ııs ı ve bir ay 

. . _ . Frankıstler sıvıl halkı bomber· Toros şehrımıze donmuşlerdır. zarfında teşekkül ederek f 1• Londra 28 (~adyo) İtalyan' olmadığına daır Musolınıuın _be.: i dımana devam ettikleri takdirde Bu lıeyete dahil kooperatif te geçmiş bulunacaktır. aa ıye 
matbuatının Maıorka adalarını yanatını h~~ırl~tm~~tadır. Huku k b 1 - b"I . "ld cikmeeoe mütehassıslarından Vilbarnd da Kol)peratif müdü ı ·11rn . 

4 b. ı 1 x. d k met mehafılı şımdılık bu mevzu mu a e eı ı mısı e ge 1 • • r u6 ne ık 
tabı ır ta yan topra151 say ı .. . . - ı c klerini Fransa ve lngiltereye bugün Dörtyoldan şehrımıze ge tisad müdürlüğü tarafnıdan bi 
Jarı ve buraya yapılacak teca· u~erıade hır şey soylememekte- j ~ . . 

1 1 
bo bardı· lecek ve Kdnm Refik ile birlik kişi tayin edilecektir. Be müdt1~ 

vüzlerin doQrudan do~ruya hal· dır. G . bıldırmıe 01 _m~ ardı vell 
1
m ldu te Marslne geleceklerdir. ilk koopE1ratife giren baların se 

- azeteler· Maıurka adasın man mesu unun e a ya o 1 ı · . r · 
yaya yapılan tecavüz mahıye- _ _ ~ . l ı . . . Bu hususta a dıQımız ma u çecegı ıdare mec un ftzalarıle Qa 
tinde telAkki edileceği yollu neş da usulhareke tee~ıl etmekle tal 1 A-un~ tasrıh det~~~er~~·~ba tesiri mata nazııran; Dörtyol mıntaka lışaca.klır. . 
. tnmentoda derin te- yaorn bu adayı talyan toprak· vrupa a - . . . eında mevcud bulunan ahı koo :Koopera_tıf otuz sene müd 

rıyatı par ıarı arasına ıgirdiQ'ini çok yan- yapan bu haber· uıerıne lngılte-, ff 1 bu satış koopera detle teeekkul edecek ve beher 
hevvür uyandırm.ıelt . . 1 1 lış oldugunu ve Qemberlaynin ı re derhal f~~liyete ~eçirer~k. ı B~f:e \ ıı:!ak~~dolımmuşlar ve bu hissi de on liradan ibaret ola 

Siyasi mehafıl ngılız - la • canım sıkacağını yazarak eöJle . B~r.selonaya ıtıd.al tavsıye euıg~ 1 koo eraliflere dahil olmayıp ta caktır. 
yan anlaşması yapılırken hnlya 1 demektedirler : 

1 

gıbı halya nezdınde de teşebbu P • ... 
ın İspanyol topraklarında gözü sonu ikincide sattR bulunmuetu. Dün Roma Pasif Hava korunma leşkı/aft 

0 
• • • dan gelen haberlerden anlaeıldı 

Hakimler hakkında ye~ı b~r proıe lğına göreso~~r~~:~~i~emukab~ei Her vatandaş hava hücum-
Hikim namzetlerı bır sene ingiliz ticaret gemileri larina hazırlanacak 

staj görecekler Tealihe imkan 
g6riilmüyor 

Londra 28 (Radyo) Avam 
kamarasında mulıafflzAkAr parti 
lideri ispanyada iki lııgiliz ge 
misinin daha bombardıman edil 
diğini söyleyerek ticaret gAmile 
rine hava topları yerleştirilmesi 

hususunda hiikumetin ne düşün 
düğünü sormuştur. Buna cC'yap 
veren başvekil Çemberlayin : 

- Ticaret gemilerinin testi 
hi mezkür gemilerde büyük ta 

diUH icap ettiğinden şimdilik 

buna imk4n yoktur demiılir. 

Müesıeselerde korunma tedbirleri alına
cak. verilen vazife mutlak yapılacak 

Anksra 28 ( Hususi ) - Ba 
va hücumlıırıua karşı kOruma 
hıtkkındaki kanun ldyihaeı Mec 
lis ruznamesine alınmıştır. Uiyi 
ha esaslarına göre yurddı.t hava 
taarruzlarına karşı korunmak ve 
bu taarruzların tesirini azaltmak 
maksRdile halk ve resmi, milli 
hınıusi teşekküller bu kanuna 
ve nizamnamelerine göre korun 
ma tebtrleri almağa ve teekillit 
vücuda gelirmeğe mecbur olacak 

lardır. Şehir ve kasal.ıaların si 
ytısi, sınai, harsi, ekonomik, 
maddi, ınaneııi ve askeri bakım 
dan, ehemmiyetlerinin derecesi 
ne mevki ve vaıiyedleriııe te 
nüfuz kesafetine göre korunma 
mecburiyetlerinin dereceleri n 
ı~lliye Vekaletilo ve 4mme hizm: 
tmde mahsus resmi müessese 
ve teşekküllerden har.gile r inin 
korunma mecburiyedleriııiu tabi 

Sonu ikincide 
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Zf!__man ve me~iln f$ehir Ve Memleket Haberleri 
Mefhumları Japonların en . . . . ..... 

büyük düşmanıdır Hamıdıye 1 Pamuk ıpı~~ı ve mensucat 
1 

ispanyada 
ita/ya-ispanya zabit 

leri dölüşüyor 

. . . . . . Dün sabah limanı- sanayıı hakkında 
Madrit 28 ( Radyo ) - Hı· 

vas ajansı muhabrinden: Fran · 
kistler tarafından esir edilmit 
olan yedi milis neferi, cOmhuri· On ı~ı ay süren Çm~ekı harpten sonra vazıyet ne~n1 mızdan ayrıldı 

Pazar sabahı Payastan Mer 
sin limanına gelen H-ımidiye 

mektep Kemimiz dün sabah sa 
at 6 da Antalyaya hareket et 
miştir. Hamidiye limanda geliein 
de oldu~u gibi tezahüratla uQur 
lanmıştır. 

Vekiller hyetince yeni bir kararname )'etçilerin haUarıoa gelmete mu 
• • 1 vaffak olmuılar •e Saraa-oı'da Noyes Vlner J urnı'1 f gazetesi· 

ne Loodra'dan yazılıyor : 

nu da katmak lazımdır. Çin Qete 
!erini, bu cephe arallıklarından 
bir sel gibi, mütemadiyen japoo 
ların gerilerine akarak umulma· 
dık tahriblerde bulunmakta ve 
gene japonların itiraflarına Şan 

si viltlyetinde büyük muvaffakı

kabul edı/dı İtalyan ve fspanyol zabitleri ara 
sında bir takım vahim hAdisele Pekin civarındaki Marko Po· 

la kOprOsQnde bir gece atılan ve 
Cengiz Han'ın gDnlerindenberi As 
yıda en bQyllk ve korkunç bir 
hıtrbı vesile teşkil eden sllılh ses 
lerlnln Ozerlnden on iki ay geçli , 
Rus • Japon barbı bile bu har;>ta · 
kl kadıır bllyllk zayiat verdirme 
mlştlr. 

Bakanlar Heyeti memleket tarihinden altı ay içinde tesirle re şahit olmuş olduklarını söy· 
te tesis edilecek pamuk iplil}i re baelayıp nihayed iki seneye 

1 
lemielerdir. Avilada da İspanyol 

ve ~e~sucatı sanayii bakkınd_a kadar faaliyete geçeceklerine da ı ve ~cnebi zabitl~ri arasında kan 
yenı bır kararname kabul etmış ir teminat verenlere bu müsaa lı bır takım mucadeleler olmuı 
tir. ı V6 bu mücadeleler esnasında 

yetler kazanmaktadırlar. 
Zaten japonlar işgal ellikle 

ri yerlere henüz yerleşmie de· 
ğildirler; eııdece büyük irtibat 

Tarsus · Bozanlı , Tarsus · 
A~ana yollan yapıhyor 

yollarını, kanallorı. şimendifcrle Tarsus _ Buzaııtı yolu He 
ri ellerine geçirmişlerdir. Hinter Tarsus - Adılna yolu bir taraf 
landda büyük bir değişiklik ol- tan amelei mükellefe diğer taraf 
mamıetır; cephe gerisinde ise he tan verilecek tahsisatla yapılmak 
nüz japoıı askerinin yüzünü 1 ta ve tamir ettirilmektedir. Yo 
görmemi~ olan ve çin çetelerine 

1 ıun biran enel bilmesi için ter· 
yataklık eden binlerce köy var· ı ti bat alınmıştır. Bu yollarda kı · 
dır. şın dahi nıürur ve ubur sekteye 

Bu kararname ile dHlet ~e. v~~ilecektir. Mev~ud pamuk kumbaralar atılmııtır. Bu asker· 
mensucat fabrikalarının da 20 ıplıl}ı ımal eden fabrıkaların an · ıerin be1anatı resmi mahafilio 
bin iğ nisbe&inde genişletilmesi cak yirmi bee blo iğe ktldar tev istihbaratına tetabuk etmekte· 

kabul edilmektedir. Kararname siad yapılmaları için lüzumlu dir. 
Jlarb bıışladığı andaki şartla· 

rın bazı bakımlardan batalı oldu 
aunu buglln Tokyo da anlamıştır. 
Jıpoo genel kurmayı, Çin'in daha 
tık bathı içinde darmadağan ola 
cağını besııb etmişti. Halbuki, her 
şey Dzerlnde şllmulln bir suretle 
tesirini gösteren ve japoo bllkU
metile ordu ldaretdnl şOmııllll bir 
değişiklik yapm"ğa mecbur eden 
bo dağıtma nazariyesinin yanlış 

besab edilmiş olduğu anlaşıldı. 

Başında general Çank · Kay · Şek 
oldutu halde merkez hllkOmetln 
lktldar mevkUode kalması kati 
netice Dzerlnde en Cebemmlyelll 
ve mutlak rotu oynıyacsğına ar 
tık şllphe yoktur. 

Araziyi tanımaları ve halkın 1 u~ramayacaktır. 

ye göre hussusi müteşebbisler makinelerin yurda sokulmasına 
tarafından kurulacak pamuk ib 1 müsaade edilecektir. Mevcud ip 

liQ"i fabrikaları için IAzım o)an lik imal eden fabrikalardan es 
iblik makinelerin sabit ve sey 

1 kimiı olan iplik makinelerini ye 
yar vargollerin yurdumuza so 

1 
nileo1ek istiyenlere eskilerini 

kulması Bakanlar heyetinin mü memleket dıeırıa çıkarmak veya 
saadesine tAbi olacaktır. J kullan:lmıyacak hale getirmek 

On bin iQden az yirmi beş şartile bu makinelerin il mikta 
bin iQden fazla tesisler vücuda J rınca yenilerini yurda sokmAla 
ielirmiyeceklerine ve müsaade rıoa müsaade Vfrilecektir. 

y~rdımı . sa_yesi~de bu çete har· K lavland pamufu 
bınde çınlıler Japonlara üstün 
çıkmışlar ve birçok darbeler in taammüm ediyor . ~----------~~--------

dirmişlerdir. Bun~n i.çin japon· Geçen sene Ziraat VekAleti 
lar da arnı taktık ıle hareket emrile Adana pamuk üretme çift 
ederek, çetelerin sığınıp gizlen·! Jiğinden verilen kle9land admda 
me thtimalleri olau bütün köyle ki açık kozalı pamukların fazla 
ri yakıp yıkmakta, her tarafı 1 

fiat etmesi \te bol rekolte verme 
bir çöle çevirmektedirler. An,·ak ı si dolayısiyle tııammümüue ça· 
bu japon taktiği, köy halkııııo lışılmış ve daha ikinci senesinde 
japoolara knrşı cephe alıp mu· j b~tün _ ~ıntaka pamukların~n 

~e~nlerimiz arasm~a Gr · Hotzingerin 

hm münakalilı .~!~:~.~!! 
Yeniden üç tayyare 

alınacak 

B. Reidden B. Sekretana geçti; 
ondan da geçenlerde İngiliz za· 
biti B NikoJa. 

Gerek merkezi bllkOmetln ge 
rekse ordusunun bugllokll vaılye 

ti pek elverişli değildir. Ancak 
merkezt hllkOmet, japonlarıo be 
sahladıkları derecede şaşkırılığa 

uaramış detlldlr, 

kavemet etmelerini ve cephe dortte uçu klevlant olarak ekıl 
arkasında büyük bir kaos'un hü 1 mişlir. Çıftçilerimiz bu pamu~a 
küm sürmesini mucip olmuştur. , fazla rağbet göstermektedi~. 

Büyük eehirlerimiıi birbiri 
ne hava yoluyla baQlamak için 
Devlet Hava Yolları idaresi bü 
yük bir proiram hazırlamıştır. 

Fakat işler yolunda gitmedi 
Kanlı hadieelerilen sonra ' seçim 
listelerine yazılmak iQin yapılan 
hazırlık faaliyeti mayıs sonunda 
biakaç gün tatil edildi. O zaman 
komisyon Cenevreye, 15 temmuz 
da yapılacak se9imlerin tehiri 
için mür..:caat etti. İsveçli B. Vert 
manın baekaulığında tc.rlanan ve 
bir Türk ve bir Fransız azadan 
müteşekkil komite Cenevrede 
bir anlaşmaya varamadı. Seçim· 
lerin geri bırakılması talebi ka 
bul edilmedi. 

. Çin ~rdu icla~esi .bu vazi) e Mut yolu menfezlen 
tı tamamı le kandı lehınde tel ak 1 Nafıa VekiUetinin taı:ıdik et 

tiA"i bu programa göre bee sene 
içinde lstanbul, Ankara, Konya 
Adana, Izmir, Samsun, Diyaı ba 
kır gibi büyük şehirleri biribiri 
ne hava yollariyle bal}lamak ve 
memleketin şarktan garba ve ei 
maiden cenuba iki taraflı şehir 

leri arasında muntazam hava 
poetalıtrı yapılacaktır. 

ki etmektedir; çünkü, taktiğin 

deki gcıye, her ne suretle olursa 
olsun, .Japonya'yı zaaıf düşür· 

mektir. 

Vil4yelimiz dahilinde Mut 
yolunda geçen sene yaptırılan 

on üç menfeze iUlveten bu sene 
do altı menfez illlvesi takarrür 
etmietir. 

Öyle anlaşılıyor ki japon ge 
net kurmayı, yalnız meıkezi hll· 
tOmettn değil, ayol zamanda Qin 
mllletlnln de mukavemet kudre· 
tini iyice takdir edememiştir. 

Çin l\Rkerinln feda edemediği 
yeeane silabıoı şemsiyenin teşkil 

ettiği, dehşet kendini gösterir gös 
termez, blltOn hasımca hallere 
nihayet verdiği gllnlerlo artık 

eeçmlş olduğu görUIUyor. Bu 
barbda biç muvatrak olamıyun 

Çin alayları görllldll; takat, buna 
mukabil, japonların ltlrsr ettikleri 
gibi, kahramanca döğllşen Çin l ll 
menleri de ortaya çıktı. 

Pasif hava korunma teskilatı · Sular umum mü~ürü 

Harbın daha epl uzun surece 
tlnl vtı Japon milletinin yeni \ e 
dııba bllyllk tedskılrhklara hazır· 

!anması H'lzımgeldiğinl Tokyo bO 
kDmetlnln sık sık tekrar etmesi· 

Birinciden artan 

tutulacakları ve mecburiyetleri 
nin dereceleri ilgili vekAletlerle 
anlaşarak hata müdcsfaa genel 
kumutanlığ"ıuca tesbil olunacak 
tır. 

Muvazeııei umumiyeye da 
hil veya mülhak ve hususi büd 
çelerle idare olunan dairelerle 
sermayesi de\tlete aid bulunan 
resmi teeekküller ve mJesseseler 
her sene büdçelerlne koyacnkla 
rı havaya karşı (passif) korumu 
na tahsisatının derecesine göre 
yapılacak nizamnamelerine tevfi 
kan bütün memlekete şamil umu 
mi yahud yalnız kendi müesse 

nln btkmetlnl Çin ordusuna aske se ve teeekküllerine mahsus hu 
rl bir değer verilmesinde arama- susi huaya karşı (passif) korun 
mılıdır. Bunun asıl sebeb ve blk ma teeekküllerini yapmak, tabir 
meli, Çin ordusunun iki bllyllk leriui olmak ve teftie ellirmeklo 
mDttetlkl olan zaman ve mekan mükelleof tutulmaktadırlar. 
mefhumlarına karşı hissedilen kay 15 yaeıııı bitiren ve 60 yaşı 
gı ve tasadtıdır. nı ikmal ettirmiyen bütür. yurd 

Bizzat Çin bu iki mefhum ve daşlar nizamnamelerine göre ha 
vaya kareı korunma bilgisini 

Amile bOyük bir ehemmiyet attel edinmek ve icap eden tedbirleri 
mektedlr; ordu ldaresl blltlln tak almakla mükellef olacaktırlar. 
tltlnl buna dayatmaktadır. Memle Bu yurddaehtr yılda en çok 
kete girmekte olttn dOşmana, ne otoz saat ders ve talim görmek 
siper olacak, ne yiyecek ıtemln mecburiyetinde olacaklardır. 

" Passif • hava koaunma te 
edecek ve ne de harbdekl gaye· şekküllerhıe dahil olup ta bu ka 
sine yardımı dokunacak biç bir nunuıı hükümlerine aykırı fiil 
ıey bırakmamak suretile terkettlk hareketlerine teşekküllerde de 
lerl toprakları bir çöle çevirmek ruhte ellikleri uzife dolay ısile 
bu taktiğin oz ve ruhunu teşkil muUuli olduğu halde seHUıiyedlı 
etmektedir. Çlnlller, hatta sarınek mercie haber vermeyenler 15 li 
rtn sedlerlnl yıkarak binlerce ki radan 50 liraya kadar ağır para 
1 t lik 1 1 it d b k cezasile cezalandırılacnklardır 
ome re araz 1 su a ın a ıra Bu hususta kezdislue verilen v~ 

Sular Umum Müdürü B. Sa· 
IAhittin Ankaradan Adanaya gel· 
miştir. Mumaileyh bu günlerde 
Tarsus ve Silifke eu ielerini tet· 
kik için şehrimize de gelecek· 
tir. 

Tuzlalar muhafaza amiri 
Akça deniz luzlaları muha· 

(ar.a amiri Memduh Sekitmeziu 
çalışması ilgili makamlarca beğe 
nilerek aylık ücretine onbee lira 
zam yapılmak suretile takdir e· 
dilmiştir. 

Pasaport kanununa 
Yeniden bazı kayıt

lar honuyor 

Devlet Hua Yolları Umum 

lete Türklerin son hareketi 
ne sebep olan budur., 

Bu hareketin neticesi ne o 
la bilir~ 

Müdürlüğü hazırladığı progra 
miyle ihtiyaçlar ve noksanları Nazari bir şekilde, hiç ~en~ 
k 1 k t db

. k 
1 

bilir. Qünkü, Milletler Cemıyetı 
areı Ayaca e ır ve arar ar k . r· ki 1 · · k 
1 

omısyonuu ur er e ışı yo 
a maktadır.. . . .. tur. Kamisyonun vazifesi seçim 

Ôl}rendı4ımıze gore yakında teri ve seçim listelerini hazırla• 
üç tayyare daha satın alınacak ı maktır. Bu, muht8l'iyet statüsü 
tır. Bu tayyart\ler gerek konfor tatbikatının ilk merhalesidir 5ve 
gerek emniyet ve sürat bakımını bu tatbikat mandater devlet o 
dan en yeni ve en eal}lam mo lan Fransanın nezareti altında 

dellerden olacaktır. yapılmakladır. 

Hava yolları mü&ehnssıeları Umumi sahada faziyet lbam 
timdi Avrupada te Amerikada başkadır. Franaa lekeoderuo me 
yapılmaktR olan en eon model selesini ancak Türklerle Suriye· 
tayyareler üzerinds tetkiklerde liler arasında lıir uyuşma temin 
bulunmaktadırlar. Nafıa VeklUeti ı edildiQi takdirde . halle~ilebilir. 
yeni alınacak tayyareler için938 Bu anlaema temın edılemezse 

Ankara 27 (Hususi - PaRıl büt . d h il .d . karo•mıza en tehlikeli ihtilAflar . • çesın en ava yo arı ı aresı . 
port kanun Hlyıhası, encumenltır • . - . . çıkacaktır' Bır Fransız - Türk 
deki müzakereleri tamamlanarak 1 ne luzumlu tahsıeatı 9ermıotır, ' ht')Af S . d 4 b ' k'"' . . . . . ı 1 il ı, urıye e umumı ır a 

Mec!ls ruz~aınes~oe alınmıetır. Bunun ıoın ~ı~ler seçıldı~l~n rışıklık .. Hatta Türkiyenin Mil 
Ldyıhaya gore, dılenct ve ser11e sonra mübayaa ıeı süratlendırıle letler Cemiyetinden aJrıloiası 
ri, deli veya bulaeık hastatıklı cek ve &ar1areler Eyhlldan ev ihtimali bile urzır. 
suçla mahkum ve maznun olun vel memleketimize gdecektir, Görüldüğü gibi, mesele Çok 
lar, ·Türkiye dıtında bulunup av Bundan sonra istanbul ve . . . • 
d · - d d'l · l cıddıdır. etıue musaa e e ı mıyen er, Ankara ile Diyarbakır ve Samsun 
Türk vatandaıh~ı hakkını kay arasında hava seferlerine derhal 
bedenler, Türk C~m~uriyetinin başlanacaktır. 
emnlyed ve umu~ı nızamı boz Hava yolları idaresi yeni 
mRk istiye~ıler ~eya ~unlara mü tayyareıer gelinceye kadar elinde 
zaharet ettıklerı sezılenler, fbh, k.l 1 1 t b 1 A k r f ı · 

l k d l f h k t 
ı er e s an u • n ara ~se er erı 

ee er ve a ın arı u !Ja aev e d d k k . 1 k . .h d ' 1 ne evam e ece , ayrıca ve pe 
meyıt mes e ıuı azil eolınenbielr yakında da lzmir ve Adana posta 
mun azam pasapaor arı sa e 
Tftrki o e kabul edilmiyecek larına başlıyvcakt~r. . 
1 d · Y y Programa ııore ıstanhuldan 

Barselonun tahdidi 
(Birinciden artan) 

bilmisilden uz geçmemiı olmak 
la beraber tatbikine de kolay 
kolay resaret Adememektedir. 

Roma nediyor? 
Roma 28 (Radro) Jurnale 

Hakimler ha~~mda yeni 
~ir proje 

Birinciden artan 

lisanlarından birile ders okuru 
1an bir memleket hukuk fakQlte 
sinde lisan veya doktora tahsilini 
ikmal etmiı olanlar bir aeoe 
namzetlikten sonra 1alnız eifahi 
imtihanları yapılarak kaDul olu 
nurlar. 

16 ncı maddenini 3 üncü fık 
rasında )'azılı şartları haiz olan 
lar, muavinlik sınıfında umumi 

vukuf ve kabiliyet bakımından 
ehliyed gösterdikleri takdide o 
sıuıflarda bir sene hizmetten 
soııra üçüncü sıoıflarıo sekizinci 
derecesine ayrılabilirler. 

Hakimlik ve müddeiumumi 
lik mesleğinden veya bu meslek 

ten sayılan vazifelerden vekillet 
hizmetlerine, ceza ve tevkif evle 
ri müdürlüklerine alınanların bu 

memul'iyetlerde geçirdikleri müd 
detler de h11kimliklede geçmiş sa 
yıhr. 

Ne1ri1ad, evrak ve levazım 

müdür ve memurlarile kAtip ı1 
ıııfıodan olanlar birinci fıkra 

hükmünden istifade edemezler. 

Birici fıkrada yazılı olanlar 
dan müsteşar, üçüncü dereceden 
maae aJaıı umum müdürler te 

teftiş bereli reisinden maadaeı 

derece ve sınıf terfilerinde lkio 
ci babın ikinci \te üçüncü fasılla 
rında yazılı bükumlere tevfikan 
ayırma meclisi tetkikine tabidir 
ler. 

Şu kadar ki, ayırma meclisi 
nin teıkikine Ulbl olanların ilçüo 
cü sınıfa ayrılabilmeleri için bet 
sene müddetle bilfiil hAkimlik 
veya müddeiumumilik etmiu ol 
maları IAzımdır. 

Mahutlar 
- Birinciden artan -

edioiz. Biz Cenevrede sizin ut· 

raıacal}ız. Türklerle Fransızlar 

anlaetılar. Burada bir Türk hü · 
kumeti kuracaklar. Biz buna 

mani olmak iQin çoli çahetık.• 

Yolsuzluğu itiraf 
Gene bu adamlar kendile-

rini teni eden Usebeci ileri ge· 
!eoleriue : Şimdiye .kadar 1apı· 

lan teecil hükümsüz ıayılıp re· 
niden ka1ıt 1apılmak iıtenirıe 

mıyı bile göze almışlardır. Bu tak I zifeyi makbul bir mazerete müs 
tik, rusların vaktlle Napolyona tenid olmaksızın yapmiyanlar 
karşı kullandıkları taktiğin aynı 1 on bee günden altı aya kadar 

e~ ır.k d kalöacak bir tayyare ayni günde 
iŞ an llll llll 8 ~nkara izmir ve Adanaya ııidecek 

tır. 

d.haba gazetesi bu günkü bat kıtbul etmemelerini zira 7apıla· 
yazısıoda ezcümle ıöyle demek cak J&Di bir kayıtta• Tilrkteo 

1 

dır. Qlnlllerln kuUandıkları bu tak hapisle cezalandırılacaklardır. Yeni defişik/ik 
Uiln, japon ordusuna çok bUyllk. Bu ise yarayan teıtisatı kasten I k 
zorluklar hazırladığına biç şOphe tıllırib edtınlor veya hasara uğra yapı OCa 
JOktur taıJlar iki seneden 8 seneye ka Ankara 27 ( Hususi ) - t~ 

· dar ağır hapisle ceıelandırılacak kanuuunda bazı cteğieiklikler ya 
Asker, cephane, yiyecek ve. lardır. Bu kanun neşri tarihin pılması hakkındaki kanun JAyi 

içecek sevkinde japon organlzas den itibaren 6 ay sonra mer'i haonın Meclisin muhtr,lid < ncü 
7onu, bugDn çok bllyOk zorlukhır _oı_a_ca_k_ı_ır_. __________ menin<Wki tetkiki sona ermiş 

la karşılaşmaktadır: ordu memle İzmir Enternasyonal 
•et içine girip llerl~dikçe. bıı zor ren n ~ ij)\ o IN1 'ö' ~ 
luldar o olsbette bllyllmekledlr. U"'~~~ IN.ll!::9~ 

:1. :tv.ı:İLYON 
Müşteri sizinle alış veriş 

etmek istiyor 

Buna bir de cephelerin cihan 
harbinde oldu1tu gıbi baştan ba· 
ta bir ıek cephe de~il de, bir 
çok aralık ve ayrılıkları ·oıcın 
muhtelif cepheler halinde oluşu 20 AGuatoa • 20 EylOI • 938 

tir. 
Lüyibaya göre, bazı niıam 

namelerin hazırlanması için ka 
nunnn kabul attiğ: müddetle, iş 
sigortaları teşkiline aid mOddet 
\te it ihtilafların10 mecburi tah 
kim usulü ile hal mect.Juriyeti 
için kanunda yazılı müddet da 
ha bir aene uzatılmaktadır. 

londra tehevvür içinde 
- Birinciden artan-

•lngiliz- halfan anlaşması· 
nın ruhunu İtalyanın lspanyol 
topraklarında gözü olmadığına 

dair verdiği teminat teekil et· 
mektedir. Halbuki halya bua-üo 
ima ettiği gibi hareket edacek 
olursa anlaşma daha l&aıbik edi · 
len feshedilmie addedilebilir.• 

Avam Kamarasının 
toplantısında bu mesele 
de hükiimetten bir ~çok 
sorulacaktır. 

yarınki 

üzerin· 
sualler 

tedir : aa1ri unsurların kendilerinin 

c Barselonayı dünyayı he yaptıtı tescildeki 7eküou bulma 

Jecana teren tehdidini ıerine larıoa imkAn olmadıQ'ıoı itiraf 
getirmekten meneden İngiltere etmielerdir. 
ve Fransanıo tavsiye enikleri -----
itidal del}il halyanıo azimkılr 

hareketidir . • 
Tribona gazetesi de tö1le 

diyor : 
c FevkalAde aıkışm1ş olın 

Hariciye ıekilimiz 
Birinciden artan 

sebeti1le Iran Hariciye Nttzırile 
Hariciye Vekilimiz Te•fik RüeUl 
Aras arasında iki memleket 
dostlutunun salflamhQ'ı fe 11aıi 

Bareelona ÇQk tehlikeli vaziyttt 
lerde bulunabilir. Hem lspanyol 
harbi artık fazla ıürmüıtür. Bu 
nun bir giln evvel bitmesi •e Is miyetini ve SadabAt paktının 
panyol meselesinin balll Anopa ehemmiyetini tebarOı ettiren tel 

sulhu için esaeh ıarthr. ıraflar taati edilmiıtir. 
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28-6-938 Tapu No. 81, Tarihi: K. evvel 929, Cinsi; Fevkani 2 

Eski l{arısıı11 alan berber DOL I' L'I Pamuklar Ku. S. IKu.S. tahtani 4 oda ve ~ ma~aza v~ 1 siman.lığın yarısı. IS8n 1880 UI en papaz Kıevlant - 40 -= 41 Metre murabba 4590, lüymetı 13000 bra. Mevkii; Tarsusun 

Pusi, Londrada bir ka· telgrafla cevap vermiş, Lond· vagma ı ~ ı Her uman ve her devir n v ı '18 29 Hasan agv a 'köyü, Hududu,· Yemini Edip zade İsmail ve Sa-

dın berberidir. Hakiki bir 11 • raya dönmek üzre olduğunu de müteaddil lisan konuşan j Kapı malı 2 7 lib tarlası yesari ve arkası sahibi senet tarlası cephesi ta-

lk~ 1 k t b"ld' · t' adamlara daima tesadüf edil Koza 5 .50 rikiam. na cır o ara tanınmışbr. n· ı armış ar. K fl 
1 ki k b. 1 . miştir . Mesela bir asır evvel ırma ~15 26 Alacaı· ıı·. ıLJersiııde Corç Saşaii o,l!lu Fuat Şaş·~tı' gi iz sinema yıldızları burada Aşı ar te rar ır eşmışler K d' 1 M f k' . it 1 Kozacı parlag-1 _ 1\ lt • • ,,, a 

l 
_ ar ın• eza an ımn a mış 

saç arını kestirirler. beraber yaşamaga başlamıı- beş lisan konuştuğunu herkes Buğday- Çavdar Borclu: Yarsu vatlı Duran 
O, yılnız sanattaki bilgi· lar fakat bu hayat da çok kı· bilir. Şimdi bir asır sonra bu 

1 
Sert anadol 5 Birinci• artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 30-7-938 

sile değil, ışk maceralarile- sa sürmüştür. Birkaç gün son! rekor da kırılmış•ır. Misyoner 1 Yumuşak 5 Cumartesi günü saat 9 dan 10 a kadar Tarsus icra D. 
de kendisine mühim bir şöh · ra bu sefer de Anelt başını: bir Fransız papuı Fransızca, 1 Yerli buğdayı 3,82,S tkinci artırmanın yapılcağı yer gün saat 15- 8 _ 938 
ret .tem. in etmiştir. Şim_~i de alıp gitmiş 1937 de de mab 

1 
Latince ve İspanyolcadan ma I Çavdar 4,62,5 pazartesi güoü saat 9 dan 10 kadar T~r3ı0uı İcra D. 

b - d 1 - .. ,bu glyri menkulQn artırma f&rtname~ı . - 8 -938 tnlbin 
~en~ ır ma~erası yüıua en keme boşanma kuarı vermit· . da S? lisan bilmek_t_e.dir. Papaa Anadol yulaf den Uibaren 938 • 1os No. ile tarauı icra dairesının muayyen numara 
ısmı ve resmı Londra gazete- tı'r. Artık berber ı'çı'n kendı'sı' - bu hsanları gezdıgı yrrlerde 1 Arpa ıında herkesin görebilmeli için açıktır. ilanda yaaıh olanlardan tasla maldmat almak isteyenler, itbu fartnamrye. ve 938- 103 dosya 
lerinde sık sık görülm~ktedir . . ne yeni bir •• aramaktan ba• bir müddet ikamet ederek öğ , Anadol 3,37,S numaraaile memuriyeıimize mOracaat etmeıidır .. 

ı '"Y ., 1 2 - Artırmaya iftirak tçin yukarıda yuılt kıymetin yCzde 7 ,5 
Persi 193: de kendisin.e ka yapılacak birşey kalma- renmiştir, • • 

1 1 

Yf'rli alivre yeni M. 3,12,5 nlıbeUnde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 

Lo~dra v~ .Br~kse~ ~iç sergı- ~ mıştı. Mo~el olan ouzelhk bahçesı Nohut ekstra 5 75 3 edilipc:~tr·.!~f~! alacaklılarla diğer alakadarların. irtifak 
l~rıode bmncı mukafıb ka. . ' d k •-· 1 Fasulye 5 6 i d ki h ki rını huı ı f ı 

d 1 1 . . d ı nra an ço vaıut geçme- F t t ) f hakkı ııUıip!eriDin gayri menkul Ozer n e a a uıı e a z 
zan ırmıı o an Ane t ısmın e d b . . . ~· ranıız pos a ve e gra ve Yulaf yerli .'J,'l5 .,,. maarata dair olan iddialarını ifbu ilan tari}ıln~e~ itibaren yirmi 

k .. 1 b k 1 1 · ı en erber ıngılıı plajların. telefon nezareti yeni bir poıta 1 • can içinde evrakı mOabitelerile bir~i~t~ memurıyetımıze bildirmeleri 
ço guze ır ız a ev cnmıı· ' da b · • d t k A )ti 1 Mercımek ıark 4 ıcap eder. Akli halde hakları tapu ııcılıle s11blı olmadıkça sahf bedel 
tir I n ırın e e rar ne e pulu tabettirmiştir. Pulun üze hl 120 1 ~O nln paylafmasından hariç kalırlar . 

' Fakat karısı'le ancak bı'r karıılaşmııbr, Bir dtfa dahı rinde elinde bir şarap kadehi ' TSa lep _ 4 - Göaterilen günde artırmaya iftirak edenler artırm a fart t - 20 namesini okumuf ve lOzumlu maluınat almıf ve bunları temanıea 
kaç ay beraber ya~ıyabı"lm"IŞ• bu ebedi aşıklar birbirine ya· tutan Çok güz •l bir fampın. 

8
•
1 

ı çogen 75 kabul etmif ad ve itibar olunurlar. 
y 1 k • d a mumu - '5 Tayin edilen zamanca gayri menkul Qç defa bağırıldıktan 

ler eo ra a alar 1 t naşmışlar ve yeni bir aşk ha· ya 1 ız resmı var "· Bu re· C · 10 ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artıma ~edeli muh.unmen 0 
r l açı mış ır. t .. b l 1 sim bir reısamın hayalinden ebrı 12 kiJmetin yOzde yetmit betini bulmaz veya 1&tıf ıateyenin al~cağına 

Per!İ başını ahp Nevyorka ya 1 surmeye ~ş amış ar ve d w d v•ld ' B "k l Susam 15 16 rochani olan dige1' alacaklılar buluoupta bedel bunların o gayrı nıen. 
't ' d b • d yenı'deO b1°rb1°r1'le evfenmegv e ogma "gl tr. rU Se Ser• kul ile teminediJmif alacaklarının mecmuundaD fazlaya çılr.mazıa en "Ok 

i 1 mış ve O zaman •n era e Ô · · d k' .. ll'k .. b '- Yapağı artıranın taahhüdQ baki kllmak Qzre artııma on bef gOn daha te~dit 
k b. d h .. . . karar vermişlerdir. nümüz. gısın e ı guze ı musa ••a· ı ~ 
•rııını ır • • gormemı•tır d b 1 F s· h ve OD befinci gQnQ ayni SBıta yapı aca.. artırmada 

,.. ' sın a irinci ge en ransamn 1Y8 

36 
bedeli aaııf ilteyenin alacağına 1'üchani olan rliğer alacaklıların o gayri 

Dört sene ıonra kadın Nev deki hafta İçerisinde Persi Şampanya eyaleti güzeli Jani 
1 Şark 38 menkul ile temin edilmif alacakları mecmuundan fazlaya çıllmak 

yorktaki kocasma bir mektup eski k•rısiyle tekrar evlene- Perjan bu puldaki resmi y.a-1 Anadol 32 35 şartile en çok aı tırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
.. d · · b k b k · d Jl'k t · t' 50 •3 ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. gon ermış, Peraı u me tu a ce mış. pao ressama mo e ı e mış ır Aydın "" :> 6 _ Gay1'i menkul kendisine ihale ol.ınan kimse derhal veya 

Beş Tavuk uğrunda ~es ölü Şang . Kay . Şek'in ecdadı 
k 72 S verilen mOhlet içinde parayı vermezse ihale kararı teeholunarak 

Yı anmıı yapak 7 . kendilinden evveı en ynıı:seıt ıeıı:.lirıe boıonaa kimae arzetnıi, oıdugu 
G.. 70 bedeUe almag-a ra.zı oluraa ona, rıı.zı olmaz, veya bııhuımuıa hemen 

uz yunu on bef gQn moddeıle artırmaya çıkarıli p eo .ç~k artırana ihale edilir 
Konya malı tiftik 11 O 1 ~O iki ihale arAaındaki tarlı ve geçen günler ıçın yOzde & den hesap 

ff M k" U d olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me-
li' acar uy n e geçen . 16 o . Yozgat muriyeumı.zr.e aııoıdan tabın oıunur. "183,, 

kanlı bir vuka 'bütOn Macal'is Belgradda hayatını Sloven b~yur. Bu d~lıkanlı 1 tarı · 50 2004 numarah ıcra ve Was kauuııunun 12 
t· d bU "k ~· h ailelt•rinin ŞP.Cer~sini tesbit hrnde Frans•sken papası olul'. Keçı kılı 
;~"da ytu ~ ~~· ey~c~n ;u- etmeye vakfeden biı· Sloven Ottha sonra fgnas ismini ala ~ dabağ irıci nıaddesiuin 4 iiııcii fıkrasına tevfikan lıu-
min dıı·~ı.ş ı~ ·~~n 

10 
8u0 bıs- :'lli mi. elde etliği yeni vesika rak Cizvit tarikatına girer, Pirinçler g a) ri nıeıı l tll S:t lı İpleri l>İ il bu hak la rina ve husu 

d n e . ır acar Y s . eş lara göı·p Mareşal ,.,ang ·Kay lğnas Şek t620 senesin Birinci nevi mal 20 21 sile faiz ve masarife dair olan idtlialarını ilan 
a am öldUrmUştur. Bu cına- ' ~ • d · ı · k ç· · 1 tk· • · 1 

. . . · . . Şek,in S'oven ırkından oldu e mısyoner 0 ar ,ı ıne gı· mcı nevı ma tarihinden İlibaren 2o icinde evrakı müsbilelerile 
Yet bıı· ıntıkam cınayetıdır. _ . . . r. • der. Çinde ilk seneleri sakin Çay 285 • 
Katil bu beş cinayeti~ nenin · gu ıddıa ctmektedır. Bu ah- b' h t · · s ç· ı 104 ıos bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicillerile ~a-. ı . . 81 • d· Ş h. ıı· aya gı•çıı·ıı', onra ın Kthve 
!~tıkamını almıştır tahmin ede me. göıa .. ova?y!l a, ek 1~ zadegftnından birisinin kızına 1 Badem ekirdek bil olmadıkça salış bedelinin paylaşmasından ha-
bılir misiniz ? cesıyle bilen bır çok sııy adla ftş1k oluı·. KoııfUçiyUs dınini 1 i İ:ri ric k~lacakları cihetle alakadarların i ... hu madde-

Beş tavuğun. rı vardır, kabul eder, Çında parlar. ç . . ·• f • 
K · · ·ı '- · B 11.1· · s 1 · d N ıTath badem ıçı nın mezkfır ıkrasına ı1öre hareket elmeleri ve da-ataıın ı k kuı·uam bıı· u c.ı ımm av nJı:ı a, a Hatla Çin imparatorunun baş A 1:> 

j>indarma neferi dir. Zavallı neızaret şehri ovıak mahzeninde müşaviri olur. 1 cı ~ • ha fazla mahinıal almak istiytlnler 938 103 dOS)a 
feri, sırf :elbisesini elde et- bulduğu vesikalara göre Frarı 1 Sloven ft lim Çine kadar ı Acı çekı~dek 34 ,!/;j numarasile Tarsus icra nırmurluğurıa ruüracaat-
mek için lildı.irmUştür. Nefeı·i suva ve Meri Şek isminde bir gidc·ek eramala~ına orada del Urfa Yagı ları ilAn olunur. 
öldUrdilkten sonra elbisesini 

1 kal'ı kocanın bir oğ'lu dClğar, vam etmeye karar vermiştir, ! !çel ~== _ 90 _ 
vo sılf'tblarını almış, bPş tavu , •. 

ğunu çaııın dört köyıuyu biJ'i Af nkada~ı ltalyan nasıl eğleniyorlar ? Mersin Meyve ve Se~ze 
biri arkasına vurmuştur. • 

Sonra sik1hfa köye deh- Şaakt Afrikada çalı?an J Tiyatro hoyeti bu afrika PIJ8SBSI 
şet salmış e herkesi korkut f ~talyanları" eğl~ndir?1ck için seyah~tind" 1,700,000 liret he 28 Haziran 938 
muştur. Katili yaka 'amak için ılalya hUkumelı Afrıkada sey ! sılat )apmıştır. Kuruş 
gönderilen 300 jandarma he 

1 
yar tiyatro heyetleri do'aştır ----------- ---

nUz onu ele geçi ıememiştir. maktadır. Bu heyetlerden en Tashih ~ 

Afr'ILl.18 atlara ıu·ıu·n ~üh.immi 7~ ~işi.den .muteşek 24-6-38 tarih ve 3021 

Domates 
Btlber 

1 U ıuldır. 10 ıkıncıteşrın 1937 -
• • • f den 80 eylt11 1938 e kadar s~yıl~ nushamızın OçUncU sa· 
IÇlrlYOr af Afrikada ı;alışmışhr. Bu hey hıfe~~nd~ .~usust .muhaseb~ 

Afrikanın bazı yerlel'inde et Asmaradan Adis Ababaya mUdurllJgU ılanının ızahındakı 
a~lar sigara içe.rle1:· Bu tirya 1 kadal' gitmiş ve blltiln Habe· yıl 938 olacak iken 928 şek 
kı atlarm kendılerıne mahsus şistenda temsiller vermiştir. linde yazılmıştır. DOzeltiriz. 
ıtğızlıklara da var, Ağızhklar ---------ııııİıılaıı-~,_.....;.._ _ _.. ____ _ 
tahtadan yapılmıştır. Ağızları 1 l A H 
na ~ple ba~lımır. Atlar hızlı • I O h .ı· , 
hızlı nefes atırlol'ken ağızlığa ıçe . rman mü enuısliğmden 
doldurulmuş yanan tUtilnUn 
dumanını ic;lel'ine çekerler. JikJarı 

Bunu bijyle yapmalarına 
sebeb tatün içirilen atların llenlal 

Muhammen valıil fıatı 
L. Ku. 

Cirısi 

diğer atlara nisbetle udlu ol· 404'1 12 Kuru cam oıJunu 
maıarı imiş" • · . . 123 6 938 ~ürıiiııd~ ~ıçık ur tu nıa ile ~atışı )'3JH1a-

fıllerm ısyam CHk olAn Arıamur k~za~ı thıhiliııdtLi l•ağ)eti oırna 
, Felemenk mDs!e~l~ke~ı 1111.dan 4046 kt ııtlil Luru ç~nı c,dur uııa taliJ, çık 

o an Sumbavadan bıldırıldı~ı madığından satış miidJeti ou gün daha uza~ıl
ne göre bu adanın şark sahıl 
lerinde bulunan ormanlarda mışlır. 
bir fil sorusu görUnmOştur. 2 ·- hPhPr kentahnm mamultlnun muhammen 
Bu suru 20 30 filden ibarettir bedeli 12 kuruştur. 
Yol Uzı;,rinde eğ-aç, ekin, ot :i-Şarlı•etllıt> \t' nıu~a,flt>IH'U!f projf'leriııi gör 
namına ne bulurlarsa mahvet k . . I . . ·· ı d · ı · -· .. 
mektedirler mf' · ıstıy..-11 t-ırm ~~rsın or uwn mu ırn ıs ıgıne nıu 

Yerli haJk, lJu .lfete kar racaat t•lna·lrri 
şı mOcadele edemiyecek v11zi 4 Satış 14 7 938 f1tızınlt1 si giiııii saat 15 d~ 
yettedir. Çün~U ~eıe'?enk .k~ llt~rsirı Ormau ba~ nıfılıeuclislitt>i dariresinıle ya· 
nunları fıllerın öldOrülmesını I· 1 'l :-, 

menetmiştir. ' ıu <tCal\!lr A • 

Bu vaziyet karşısmda ada 5- atış umumı olup açık urlır·ma usultfo ya · 
potiı:;i (,ahsf v? ~ua~nid ~ldu pılaca~ ·tır. 
g.u anlaşılan ası fıller:n) oldO 6 _ MuvHk~al tt•nıinalı il6 liradır 2! kuruştur 
tilin esi ~Çin .Amst.,~dam~an 7 - T· liı>h•rin şarluamrde \' azılı \'PSikaları ere. 
tnUsaade ıstemış ve ıstenılen . ~ .. ~ 
rnasoade verilllJiştir. llrmrlrrı l3z111ıdır. - - - - · -

02,5 Ayşe fasulya 
5 Berbonya 

02 Çalı fasulye sırığa 
yok Yer çalı 
yok Sarı fasulye 
4 Kabak 
1 Hıyar adedi 
7-lo Erik 

10 - 15Kaysi 
8 Patlıcan 

7-8 Sarmıeak 

Mürettip 
istiyorıız 
Matbaamızda gazete ve 

cehel iılerinde çalıımak ÜZ· 

re iki mlirettibe ihtiyacı. 
mız vardı.r. Çahımık arzu 
edenlerin müdüriyete mü-
racaatlan. 

fENi M(RSIN 
Nüshası 5 .. Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

Şerail } için için 

Sene ı ik 1200 Kr , 2000 K
1 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur~ 

Resmi ilinatın satın 10 
.Kuruştur. 

.. 

Mersin gümrüğünden alrıuş olılnğumuz 190:~; nu. 
maralı ve 21 6 938 tarihli 49 liralık makbuz ile 
212-.,r~: 1 sayı ve 22-6-938 larilıli 3970 lira elli iki 
kuruşluk mak ~rnzu za) i ellik. Yenisini alacağı. 
mızdan ~skisinin hükmü kalmadığını il:ln ederiz. 

Mersin Kurtuluş şirketi 

i 1 i n 

Kayseri Ca M. Umumiliğin~en 
Kayseri Ceza evinin 1 Temmuz ~38 den . itib~ren on bir 

aylık asgari 67000 aza~i 837f·O k~~o ta~mın edılen. ekmek 
ihtiyacı kapalı zuf usulıle ve 1.5 gun mud~.et.~e eksıltmeye 
konulduğu ihalenin 1 Temn:-uz 93~. cum~ g~ou H•t 16 da 
Kayseri Cumhuriyet Müddeıumumılık daıresınde yapılacağı 
eksiltmeye: gireceklerin ihale gününden evvel 471 lira temi 
net akçasını malsandığma t~slim .ile makbuz.unu ve ticaret 
odasına kayıdh olduğuna daır vesıkaşını tekhf mektubu ile 
birlikte ihale günü onbeıe kadar Kays~ri Cumhuriyet Müd
dei nmumiliğine vermeleri ve şertnameyı de bedelıiı: Ceza 
evi müdürlüğünden istemeleri ilan olunur. UJ-23·26-29 

i 1 in 

içel Vakıflar ~ire~törlüğün~en 
Keşif Muvakliat 
bedeli teminatı 
Lira K. Lira K. Mevkii Nevi Vakfı 
430 44 li2 28 Çarşı Eski hamam Mahmut paşa 
490 80 36 81 parç köprüsü solak değirmen Zorbaz 

Yukarhla nu~vkileri ve ktışif bedelleri ,·aıılı iki 
kıla "· akıf akarm lamirat ve ladilatı 2490 sa,·ılı 
karrnna tevfikan açık ~ksihm~ye konmuştur. ~İiid 
Jeti müzayede ıt · 6-938 den itibarPn yirmi giiu
dür. 80 6•93S perşembe günü saat 15 de ilı~ltı i 
yapıl<icaguulan taliplerin Tarsus Vtıkıflar memur. 
luğuua müracaatları ilan olunur. 16-21 25·29 



SAYFA 4 YENi MERSiN 2 9 Haziran 193 8 

1 L A H A 
Vilayet Daimi Encümf.'ninden 1 

Vilayet 
i l 
Daimi 

H 
(ncümenin~en 

Etzakın cinsi ve evs11rı 
4 yıldız ekmek 

Muhammen mlkdarı 
Kilo 

Koyun eti 
!llut pirinci 
Erinmiş silifke sade yağ 
Çekilmiş sofra tuzu 
Yerli iyi cins soğan 
Yerli iyi cins kuru fasulya 
iyi cins nohut 
4 yıldız çorbalık şehriye 
iyi cins kuru balda 
Çorbahk Çf kilmiş mercimek 
iyi cins patates 
~1ilas sabunu 
Hoşaflık erik 
Hoşaflık vişne 
Hoşafhk kaysı 
lloşaflı~ fıziiıu 
Kesme şeker 
Harman çayı 
inek sütü 
inek yoğardu 

6500 

2800 
1115 
300 
100 
ıoo 

250 
250 

150 
250 

150 
500 

400 
ıo 

lo 
lo 
lo 

350 

5 
3000 

3000 

Tahmin bedeli 
Lira K. S: 

10 
32 
21 
95 
06 
04 
12 
07 
20 
10 

10 
07 

32 
J5 
25 
40 
14 
32 

3,50 
lo 
lo 

Tu&arı 

L. K. 
650,00 

896,00 
234, 15 
285,00 

6,oo 
4,oo 

30,00 

ı 7 .50 
30,oo 
25,oo 
15,oo 
3f>,oo 

128,oo 
1,50 

2,50 

Muvakkat teminat 
Mu ham. Tahmin 

L. K. s. Erzakm cinsi ve evsafı miktaı·ı bedeli Tutarı Muvakkatt teminatı 

:~ ~~ ~~ 4 yıldız ekmek ~~~O L. ı~· o~· ~67 ~~ ~7 ·~ ~5 
ı 7 56 12,5 Koyun eti 1500 P4 oo 360 00 27 00 00 

21 
.,..,
7 

Mut pirinci 955 20 oo 181 45 ı:ı 6o 87 5 
~O Silifk·e malı erinmiş sadeyağ 250 9o oo ~25 00 16 87 5o 

45 oo Çı1kilmiş sofra tuzu 100 06 oo 6 00 00 45 00 

30 00 lyi cins soğan 100 o4 oo 4 00 00 30 00 
lyi cins kuru fa~ulye 200 12 oo 24 0 o ı x0 00 

2 25 00 Çor} ahk şehriye ırıo 23 oo 34 !io ~ 58 75 
1 31 25 Nohut 200 06 oo li oo o 90 oo 

2 75 00 (yi cins kuru batkla 200 08 oo 16 00 ı 2o 00 
Çorbalık mercimek çekilmiş 150 16 oo ıs 00 ı ı~' 50 

87 50 İyi cins patates f.ıOO 01 oo 35 oo 2 62 50 
12 50 Milas sabunu 400 Jt oo 128 oo 9 6o 00 

2 62 50 Hoşaflık eı·ik ıo 15 oo ı 50 0 ıı 25 
~o HJşaflık vişne ıo 15 oo ı 5o o lt 25 

1 
l 

9 u 00 Hoşaflık kaysı 10 15 oo ı 50 o ti 25 
o il 25 Hoşaflık Uzum ıo 1o oo ı oo o o7 So 

0 ıs 75 Kesme şeker 300 33 oo 99 00 7 42 50 
Harman çayı S 3 5o oo ı 7 So ı 31 25 

4,00 O 30 00 Çamaşır sodası 50 2o oo lo oo o 75 00 
1 ,40 o 1 o 50 Haıis inek sUtO ı.'>oo 1o oo tSo oo ı 1 :-ıs 00 

ı ı 2,oo 8 40 00 Haıis inek yoğurdu 1500 lo oo 150 oo ıı 25 00 

1'1,50 1 31 25 . . . . . . t84o 45 138 o3 37 S 
aoo,oo 22 !3o 00 ~ıhf~e hastanesmıu yukarıda cınsı ve evsafı, muhammen miktarı, 
aoo,oo 22 50 00 

l~hmm fıatı nıuv~k_kat teminatı, )azılı yılhk yiyecek içf!cek ihtiyacı 
- - - ~ temmı.ız 938 .. tarılun~ rastlay~n ça~şanıba gürıü saat 10 da ayrı ayrı 

3094,55 232 o9 12,5 ıhal~ e~ıJmek uzere. vı~~)'et en~umenınce açık eksiltmeye konmuştur. is. 
Tarsus hastanesinin yukaı·ıda cins ve evsafı muhammen mikdarı, talı- leklılerm şarlnameyı go~ nıek uzere sıhhat müdkrJkğiirıe ve ihale güraii 

min fiatı muvakkat teminatı yazılı yıllık yiyecek' icecek ihıiyaeı 6 Temmuz belli saaua vihlyPt fl,ciioıtırıirw n ı üraeatlan Han olunur. ı 9 2~-26-29 
938 tarihino rasthyan çarşamba giinii saat lo da ;yrı ayrı ihale edilmek üz. 
r~ vih\yel encümenince açtk eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin şartoame
yı görmek üzre Sıhhat müdürlüğüne ve ihale günü belli saaua vil:lyet en
cümenine müracaatları ilfın olunur. 19· 23-26·29 

Cif cilerimize Hayıf'.h Bir Haber 

iLAN 
Vilayet Daimi ~~ncümenindAn: 

Muhttmeo rabmlo bedell Tutarı 
mlkdarı L. K. s. L. K. 

ERZAKIN ClNSl Kilo 

4 Yıldız ekmek 9600 9 50 902 50 

Koyun eti 6000 lO 00 1800 00 

~lot pirinci 2152 20 00 430 40 

4 yıldız makarna 360 22 00 79 20 

Erinmiş Silifke sade yağ 600 90 00 540 00 

Çekilmiş ince tuz 300 06 00 18 00 

Kuru soğan 300 04 00 12 00 

iyi cins kuru fasulya 600 12 00 60 00 

ivi cins nohul 600 07 00 35 00 .. 
iyi cins kuru bakla 500 10 00 50 00 

iyi cins pat:.ates 1125 7 00 78 75 

Çorbalık şehr.iye 600 22 00 ııo oo 
Çorbalık mercimek 300 10 00 30 00 

Çorbalık pirinç 300 20 00 60 00 

Milas sabunu 1000 31 00 310 Oo 
Hoşafhk erik 25 17 00 • 25 

Hoşafh~ vişne 25 30 00 7 50 

Hoşaflık kaysı 25 40 00 10 oo 
Hoşaflık üzüm 25 1' ()() 3 50 

Resme şeker 750 280 00 240 00 

inek sütii 3000 15 00 4 50 

inek yoğurdu 3000 15 00 4 50 

Pirinç unu H>O 25 00 37 50 

llarman çayı 15 500 00 75 00 

679360 

Mutakkat teminatı 
L. K. S. 

67 68 75 

135 00 00 

32 28 00 

6 94 00 

40 50 oO 
()() 35 00 

00 90 00 
4 50 oo 
2 62 00 

3 75 00 

6 90 62,5 

8 25 00 

2 25 00 
.. 60 00 

23 25 00 

00 31 87,5 

00 56 25 

00 6 00 

00 26 25 

18 00 00 

33 39 00 

33 75 00 

2 81 25 

5 62 50 

434 52 00 

işte Atatürkiin son nutkunda medeni bir va- Pulluk 
sıla olarak kullanmanızı arzu buyurdukları 

Hem de Tlirk pulluğu •• Bunu isler be)gire, ister ökiizt1 koş. Motördan da 
ha iyi işini görmtzse Vfrdiğin rarayı gf>I gPri al. Çünk.ii alırken muhayyer 
olduğuna dair eline vesi~a verilmektfldir .• Artık verdiğin para yabana gi. 
decek diye düşünn1e. 

Pulluklarımız muhtelif numara Ü%erinedir. 

1 i Bahçeler için elverişli. har~ ve hat pulf uklanmız da vardır. 
Fiatlar demir bedelinden ibarettir. 

Satış yeri: Mersin ~ü~ômet caddesi Ho. 116 
Ahmed Avşaroğlu 

------------------------------.... ------------------------~ 
Yurtdaş 

Mersin Tapu diıektörlüüünden 

Mersin hastanesinin yukarıda cinsi ve evsafı, muhammen mi~darı talı 
nıin fiat_a ?ıuvalkat teminatı yazıl! ):ılhk yiyecek içt>cek ihtiyacı 6 Te~ınıuz Ki ılaua 
988 tarıhme rasthyan çarşanba gunu saal onda &)'fi ayrı ihale edilmek üz- Z , . 

Mersin Yaoıpar kösünün Gök yar mevkiinde 
tarafları şarkan yol garben ttsma oğlu haci emin 
ve Yalıya tarlaları şimalen Sullu oğlu şılı melı. 
mecl tarlası cenuben ali tf. ve restleri tarlası ile 
çevrik 6 heltar 2925 metre ve yine Buı·han kö
} ünün aşağı ~ ızıl :tlan mevkiinde şarkan ömer 
çavuş vereseleri tarlası ve sıra taştan gelen yol 

re vilayet encümenince açık elsiltmPye konulmuşlur. isteklilerin şartna-
ıue~i gö~mek ~zre Sıhhat. müdürliiğüne ve ihale günü belli S33tia vilAyet aza olunuz 
encumenme muracaalları ılAn olunur. 19· 23-26-29 

' 

'

* ............. ~ .......... . 
Türk Hava Kurumu . 

1 Büyük Piyangosu 
: _3 Onca keşide: 11 Temmuz 938 dedir 

1 Büyük ikramiye 50,000 liradır 
O Bundan b!lşka 15 000. 12.000. 10.000 llrahk ikramiyelerle 
O ( 10.000 ve 20.000 ) Unbk iki adet mOkAtat vardır. 

1 
. Şimdiye kadar binlerce kişiyi zcneın eden bu piyangoya 

iştirak etmek suretlle siz de talihinizi deneyiniz .......................... 
Mersin: Yeni Merıin Baıımevinde Buılmııtır 

1 fi' Liraya Fotograf Makinesi 
Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 
tu makinesinesahip olabilirsiniz. 

Haftada llıl lira V1rlrS111il size son modtl bir IWrüklü (f(O 
DAi() maklntsl taftdim tdttlz. Smıf terfi eden ve iyi not alan 
altbtyt ~trlltttlı ttı luymttll hı d yt Fol</to/ Mdintsldir 

Fotozıa/çılarla Amatörkre ait her cins malzeme, cam, kor 
ton, paspartu ve il4çlar bDtün cenup vildytf lerlndtkl sotwlardan 
daha ucuz vt tazedir. 

/(odak, Oevart, Fozlantkr, Mimoza, uonard, lombtrz, Ka 
ptlll, A/lf a morluılı malzeme, film ve sintma fiLmlerile Rontlun 
/llmltri bulunıu, • 

SEDAD SAHiR SEYMEN 
Uray cıddeti No. 41 - Menin 

. garbtm sarı kerim tarlası şimalen da vare1 J'8Şa 
vereseleri tarlası cenuben koyuncu vereseleri tar. 
lası İlt' cflvrik 5 lwkıar 51~0 mt'lre murabbaı tar 

• lalar ak kız oğlu halil~n oğlu hacı hasanan cel ve 
babasından ühdesiue intikal etnwk suretile bilA 

f senet tasarrufunda ikfln vukuu vefa tile varisleri 
tarafırutan köy ilmiihaberile intikah istenilmiştir. 

Mezktir tarlaların tapuda mukayyet olmadığın
dan tG rihi ilandan ora giiu sonra mahallen kfşif 
ve tahkikat için bir memur gönclerilecPğinden bu 
yerlere tasarruf iddiasinda bulunanların resmi 
evrakı müsbilelerile tapu dairesine veya muayyen 
mahalde keşif memuruna müracaat etmeleri ilfın 
olunur. 


